Formandens beretning for året 2014
Generalforsamlingen er årets eksamen. Det er her bestyrelsen skal stå på mål for de aktiviteter og
handlinger vi har gennemført, og ligeledes skal kunne se medlemmerne i øjnene i forhold til de løfter, der
måtte være afgivet i løbet af året. Så det første jeg gjorde i forbindelse med at lave denne beretning, var at
kigge tilbage i det skrevne materiale, for at se hvilke løfter vi som bestyrelse har afgivet, og hvilke
aktiviteter vi har sagt, vi ville sætte i søen.
Medlemstal.
Bestyrelsen har et fortsat et mål for et medlemsantal på 500 betalende medlemmer . Med udgangen af
2014 har vi en medlemsskare på nøjagtigt 500 medlemmer plus 3 æresmedlemmer. I løbet af året er der
kommet 71 nye til, 44 har meldt sig ud og 9 er blevet slettet. Det betyder at 89,2 % er genbetalende
medlemmer, hvilket er et fald på 1 % fra 2013. I følge vores strategi- og handlingsplan skal vi op på 95 %
genbetalende i 2018.
I vores bestræbelser på at hverve nye medlemmer, har vi gjort en ekstra indsats over for landets
jagtforeninger. Vores kasserer har sendt et brev sammen med foreningens folder til alle landets
jagtforeninger, og opfordret dem til at støtte schweisssagen ved at melde sig ind som støttemedlem. Indtil
videre er det blevet til 25 medlemskaber tegnet af jagtforeninger. I følge S & H planen skal vi gerne opnå at
10% af medlemsskaren udgøres af støttemedlemmer.
Som tidligere nævnt, er medlemskontingentet den eneste sikre indtægtskilde for foreningen, og dermed
grundlag for de aktiviteter vi får gennemført. I vil senere få præsenteret regnskabet og årets resultat, som
ser ganske fornuftigt ud.
Schweissudvalget.
I årets løb har bestyrelsen udarbejdet to udtalelser til Schweissregistret. Den ene var bestyrelsens syn på
Jægerforbundet af 2014’s ønske om udstedelse af legitimationskort til 8 navngivne hundeførere, og hele
deres sag generelt, og den anden skrivelse var en udtalelse om optagelseskriterierne for nye hundeførere.
Her tillod vi os at komme med betragtninger ikke kun om optagelse af nye hundeførere, men også om
andre aspekter omkring registret, blandt andet kvalitetssikring af eksisterende ekvipager. Det er sikkert
ikke alle som synes det er det bedste, de nogen sinde har hørt eller læst; og her tænker jeg på dem, hvor
vores tanker går dem stik imod, men vi har i alle sammnehænge prøvet at være objektive, og kun kigget på
bolden og ikke på spilleren. I foreningens Stratigi- og handlingsplan har vi skrevet ind, at Foreningen er en
aktiv medspiller i arbejdet omkring de legitimerede hundeførere, og vi er repræsenteret i
Schweissudvalget. Det er dette aktive medspil, vi forsøger at leve op til. Jeg vil gerne her igen
præcisere, at det ikke er bestyrelsens opgave at fortælle hvad der er rigtigt eller forkert, havd der er
godt eller skidt, det er alt sammen op til den enkelte hundefører. Bestyrelsen, og dermed foreningen,
skal danne grundlaget og mulighederne for, at man kan træffe sin beslutning.
Danmarks Jægerforbund.
Sidste år talte jeg om en oplysningskampagne, med temaet ”Anskydningens ABC” som vi i første omgang
havde tænkt os skulle gennemføres i samarbejde med Danmarks Jægerforbund, men efterfølgende

reviderede vi det til at være i samarbejde med de danske jagtforeninger, så vi får de sidste promiller til også
at ringe efter en legitimeret schweisshund, når skuddet ikke efterlader det ønskede resultat. Jeg har været i
dialog med Jægerforbundets formand Claus Lind Christensen ved flere lejligheder, men det virker som om,
man har andre prioriteter. Ihvertfald har der ikke været tilnærmelser den anden vej. Det har nu fået os til at
tænke i en smule andre baner, som jeg senere skal komme ind på.
Formidlerkorpset
I det forgangne år er der blevet afholdt kursus 1 & 2 på Sjælland og i Jylland.
På kursus 3 havde vi deltagelse af 38 af årets ansøgere til Schweissregistret. 3 deltagere på Sjælland og 35 i
Midtjylland. Vore formidlere holder stadig fordrag i forbindelse med jagtegnsundervisning, hos
jagtforeninger, nyjægerjagter, hundeklubber, osv. Og de har været deltaget på messer, dyrskuer, jagtens
eller naturens dag og lignende naur eller jagtformidling. Igen i år har vi været i medierne, både de trykte
og på lokal TV, ligesom der har været vist schweissarbejde på landsdækkende kanaler.
På Sjælland, holder Henning Gebauer et kursus forløb over 9 lektioner, og som gerne skulle gøre
kursisterne klar til at kunne gå op til en 3 timers 400 meters prøve. Efter kursets afslutning vil vi evaluere
forløbet, og hvis det er muligt udbrede det til andre egne af landet.
Herudover er der blevet tilknyttet endnu en formidler i det nordjyske, og vi håber på at kunne tilføje endnu
et par stykker.
Tak for jeres indsats.

Foreningens hjemmeside.
Med den reviderede Strategi- og Handlingsplan tog vi stilling til foreningens hjemmeside. Vi ønskede, og
ønsker stadig, at lede interesserede i eftersøgningarbejde på klovbærende vildt ind på foreningens
hjemmeside, ved at tilbyde noget relevant, og herfra naturligvis videre til et medlemskab. Derfor blev
Bloggen og Opslagssiderne omstruktureret. På Bloggen er emnerne nu delt , så de afspejler de aktiviteter,
der er typiske for en given årstid. Opslag er blevet begrænset til kun at beskæftige sig med køb og slag fra
medlemmer til medlemmer.
På den måde håber vi på at de to undersider bliver mere relevante i forhold til, hvad der rør sig blandt
medlemmerne, og dermed mere interessante at holde øje med.
Statestikken for hjemmesiden ser således ud: Her henvises til slides.
Foreningens prøver.
Først vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle vore prøveledere, stifindere og andre hjælpere, der
har været med til, at vi kan afholde en række schweissprøver rundt om i landet. Det er unægteligt svært at
afvikle prøver, hvis vi ikke havde jer. Tusinde tak for jeres indsats. Også tak til alle lodsejere,der har lagt
arealer til.
Hen på sommeren kom DKK frem med en ny måde, hvorpå man skal melde sig til prøver på, ved at have
etableret hundeweb.dk. Her er det meningen, at man skal gå ind og udfylde en tilmeldingsblanket, som så
automatisk sendes til prøvelederen for den berørte schweissprøve. På et møde Rune og jeg holdt med DKK
schweissudvalgets formand Søren Hecht, blev vi lovet adgang til systemet, så vi kunne lægge vores prøver

ind, uden at skulle betale noget for det. Det viste sig dog ikke at holde stik. Vi kan ikke komme ind i
systemet uden at være medlem af DKK, og det har vi hverken lyst eller råd til, så vi er nødt til at gøre det
anderledes. Derfor har vi nu udviklet vores egen tilmeldingsblanket, som dækker alle de former for
schweissprøver, vi afholder.
Sidste år fortalte jeg om en ny prøve vi ville indføre; en 1000meter prøve uden dommerledsagelse. I april
måned havde vi inviteret 4 ekvipager til Hirtshals for at teste prøveformen, og baseret på de erfaringer, der
kom ud af afprøvningen, fik vi udarbejdet et sæt prøveregler, der nu ligger på hjemmesiden, og er
gældende for denne type prøve. Jørgen Jensen og Bent Bolli arrangerede en officiel prøve i auagust med
deltagelse af 6 hunde.
Herudover ser årets prøveresultat således ud:
Ved årets Eliteschweissprøve, der blev afviklet i nærheden af Sorø, var vejguderne ikke med os. Fra sporene
blev lagt om lørdagen, til de skulle gås søndag, faldt der 38 mm regn i område. Der blev kæmpet bravt, men
desværre blev der ikke uddelt præmiering overhovedet. Dog vil jeg benytte lejligheden til at fremhæve en
hundfører, som ydede en særlig indsats. Paul Baunkær var taget den lange vej fra Bornholm for at stille op.
Han kæmpede i to stive timer i silende regn, kom frem til sårlejet, men bestod desværre ikke hetzen,
hvilket så betyder, at prøven ikke er bestået. Det synes vi er uretfærdigt, hvorfor vi har ændret en smule i
prøvereglerne, så det fremover er muligt at opnå præmiering selv om hetzen ikke gennemføres første gang.
Internatkursus i Nymindegab.
2014 var året for igen at afholde Internatkursus i Nymindegab. Vi vil gerne holde en frekvens med 2 års
mellemrum, og vi ønsker at holde fokus på den individuelle fært. Denne gang havde vi sat råvildtet i fokus,
hvor vi havde fundet en del emner frem, der kan relateres til råvildteftersøgninger. Vi, og det vil primært
sige Finn Møller, eksperimenterede med at opbygge et spor, som skulle efterligne de udfordringer man
kommer ud for på eftersøgning af råvildt påskudt med hagl. Finn eksperimenterede en del med duppestok
og vand i stedet for blod. Herudover havde vi andre interessante indlæg om indlæringsprocessen; hvor
meget man som hundefører ubevidst påvirker hunden med vores kropssprog; hvad der kan gå galt i
hundetræningen; og noget om hvor godt hunden husker den komando eller øvelse, vi har bedt den om at
udføre. Lørdag var deltagerne ude for at udrede spor, som simulerede ”anskudt med hagl” holdt op mod
”anskudt med kugle.”
Søndag tog vi hul på forskningsprojektet, ved at vi havde lavet 7 spor af forskellige vildtarter, hvor alle spor
havde retning ind mod et centrum, hvor de alle krydsede hinanden, for derefter at fortsætte i en vilkårlig
retning ud til enden. Hundene blev præsenteret for en smeller, der matchede et af sporene, og øvelsen gik
så ud på at hunden skulle finde det rigtige spor. Hver smeller var mærket med et bogstav fra A til G, og når
jeg nu siger 7 forskellige vildtarter, er det ikke helt korrekt, for F stod for Finn. Ud af 25 hunde, startede de
8 på det rigtige spor, mens 4 også fortsatte på det rigtige efter krydsningerne i centrum. Dette eksperiment
var samtidig en slags opvarmning til vores forskningsprojekt. En af de sidste indlægsholdere var Kurt
Runefelt fra Politiets hundeskole i Farum, hvor vi har været på besøg i 2013. Runes indlæg handlede om
stress hos hunde i arbejde. Umiddelbart skulle man ikke mene at vore hunde har stress, men efter at have
hørt Runes indlæg, er der et par symptomer hist og her, man godt kan genkende. På foreningens
hjemmeside kan du se alle indlægsholdernes præsentationer. Kig under Aktiviteter – Schweissseminar

2014. Seminaret havde deltagelse af 66 kursister, heraf 5 inviterede fra vore nabolande, og 5
indlægsholdere. Jeg tror godt, jeg tør love, at vi fortsætter med emner omkring råvildt i 2016.
Afslutningsvist vil jeg lige nævne, at som tak for invitationen til den svenske schweisshundeforening, kom
der i februar en invitation til at deltage i Vildtsporvecka i Sverige i løbet af sommeren.
Forskningsprojekt.
I foråret gik processen igang med at søge financiel støtte til projektet hos en del fonde. Det blev i
udgangspunketet til 6 ansøgninger. Det ansøgte beløb lød på 755.000,- til at dække første del af hele
projektet, der er vurderet til at forløbe over 3 år og koste sammenlagt efter bedste vurdering i omegnen af
2 til 2,5 mio kr.
Lidt skuffende indløb det ene afslag efter det andet, men så skete det endeligt at Dyrevelfærdspuljen d. 1.
august skrev, at puljen ville støtte med 120.000,- kr. I vores ansøgning var der lavet en aktivitetsplan med
tilhørende budget. Det havde puljen plukket i, så det var ikke en sammenhængende række aktiviteter, de
støttede. I bevillingen var der samtidig opstillet en række betingelser, vi skulle acceptere, for at vi kunne
modtage pengene. En hurtig rådslagning i bestyrelsen gjorde at vi accepterede betingelserne, selv om vi
reelt ikke havde pengene til at kunne komme igang. På det tidspunkt havde vi stadig en ansøgning ude hos
Villumfonden, som vi ikke havde hørt fra. Vi satsede på heldet og at Villumfonden ville støtte projektet, og
skulle det gå helt galt, så var sidste udvej jo ”bare” at aflevere pengene igen.
Nogenlunde samtidig (august) havde foreningens kasserer en dialog med 15. Juni Fonden i forbindelse med
overførsel af deres støtte til Nymindegab seminaret. Finn kunne ikke dy sig for at fortælle om vores
forestående forskningsprojekt, hvorpå fondens sekretær næsten spontant udtalte: ”Det lyder som om det
ligger lige til 15. Juni Fonden at støtte.” Jeg ringede efterfølgende til fonden og fik en snak med selv samme
person. Igen lød beskeden, at det da var oplagt at vi søgte om støtte, for det ligger da lige til højrebenet.
Som sagt så gjort, og enden på visen blev, at jeg satte mig ned og udformede en ansøgning, der dækkede
udgifterne til alle de ”huller” som Dyrevelfærdspuljen havde efterladt. Det blev til en ansøgning på
177.000,- kr, og den blev honoreret i oktober måned, og dermed blev det startskuddet til endeligt at
igangsætte projektet. Herefter gik det stærkt med at få detailplanlagt med Björn Forkman og Iben Meyer
fra Københavns Universitet, så vi ikke spildte unødig tid. Vi fik sat en projektplan op, der skulle tage højde
for, at vi kunne få en kold vinter med både minusgrader og masser af sne, og vi fik sendt en
pressemeddelelse ud til alle, der kunne tænkes at have interesse inden for dette område. Der skulle også
købes GPS-halsbånd til dyrene i vildthegnene, og vi skulle tage højde for den leveringstid, der var opgivet
ved tilbudsgivningen.
Halsbåndene kom hurtigere end lovet, og da samtidig skytten på Røgegård ringede og fortalte at han skulle
have leveret nye dyr, var det oplagt at benytte sig af muligheden for at få monteret halsbåndene på disse
dyr, nu de alligevel var i hånd. Samtidig med montage af halsbånd, blev der også klippet hår af dyrene, og
tørret sterile klude af under klovene. Disse skal senere bruges som smeller for hundene.
Fredag d. 30. januar og lørdag d. 31. januar startede vi så selve sporingsforsøgene. Hver hund skal spore
een gang på hvert dyr, enten over 1000 meter eller over 20 min, og så stoppe når en af kriterierne er nået.
Opgaven var og er ikke at være 100% sikker på at spore på dyret, men lade hunden arbejde, for så bagefter

at se, hvor godt hunden forstod opgaven, eller var istand til at spore på det rette dyr. De opsamlede data
skal bruges til at finde ud af, hvor vi står lige nu.
Dyrene på Sjælland fik halsbånd på d. 17. februar, det er nærmere betegnet Astrup Gods ved Jyderup, hvor
vi måtte have en dyrlæge med bedøvelsespile til hjælp. Skytten Lars, havde fodret dyrene fast hver dag kl.
13 i en uge tæt på beboelse, for at det skulle være relativt nemt at få sat bedøvelsespilen. Det gik nemt og
smertefrit, dyrene ankom næsten præcist klokken 13 og i løbet af under en halv time, lå der to flotte
fuldskufler i en kæmpe brandert, og som vi kunne komme til at sætte halsbånd på samt få klippet hår af.
Her skal der spores i weekenden d. 7. og 8. marts.
Næste træk er at hundene skal trænes på en bestemt måde, over en given periode, hvorpå vi så laver nye
sporingsforsøg, og efterfølgende sammenligner de to sporinger; forhåbentligt se forbedringer, og så
uddrager vi kvadratroden af det hel, og ser hvor vi ender.
Med resulatet i hånden kan vi uden tvivl komme i dialog med andre danske enheder, som anvender
hunden til at udføre et arbejde, hvor hundens næse er afgørende for arbejdets udførelse. Til sidst vil
jeg lige nævne Villumfonden. (Velux) Villumfonden var en af de fonde vi sendte en ansøgning til i
foråret. D. 24. april fik vi en kvittering på modtagelsen, og i juli fik vi meddelelse om at
bevillingsudvalget vill afslå ansøgningen, men proceduren er at bestrelsen skal tage den endelige
afgørelse. Man ville dog gøre opmærksom på, at bestyrelsen yderst sjældent går imod
bevilgningsnævnet, så vi skulle nok betragte vores ansøgning som afvist. I januar ringede sekretæret til
Finn Møller for at fortælle, at bestyrelsen havde sendt vores ansøgning tilbage til nævnet og bedt om
en ny vurdering, hvilket, med en god portion optimisme, kunne tyde på, at vi måske alligevel får en
donation.
Sommerarrangementet.
Årets sommerarrangement blev holdt på Fyn i en spejderlejr ved navnSkovbrynet ved Årup.
Der var interessante indlæg om hvalpetest, og om de grundlæggende principper i sportræning. Dette var
mest henvendt til nye hundeførere, som lørdag eftermiddag var samlet i en form for kravlegård. Yderligere
bvar der spor for lidt mere øvede, samt virkelige udfordringer for de legitimerede schweisshunde.
Herudover havde vi et indlæg om toldvæsenets narkohunde, med en tilhørende demonstartion. Søndag
over middag holdt Carsten Batzlaff et indlæg om forskellen mellem råvildteftersøgning i den ene ende af
skalaen, holdt op mod kronvildt i den anden ende. Med tilladelse og godkendelse fra Carsten har jeg
gengivet indholdet og lagt det på Bloggen på foreningens hjemmeside. Deltagermæssigt var arrangementet
besøgt af 26 deltagere pænt fordelt mellem begyndere, 3 timers hunde, 20 timers hunde og
schweisshundeførere. Jeg vil gerne rette en stor tak til de fynske hundeførere, som var med til at planlægge
og udføre det store arbejde det er, at lave sådan et arrangement. Tak for jeres indsats.
Schweisshunden.
Igen har vi bragt et læseværdigt blad på gaden, takket være en stor indsats fra redaktøren, som igen har
formået at få en fin balance mellem fagligt stof om sporarbejde, historier fra eftersøgningsarbejdet, og
aandre historier fra foreningslivet, og så lige krydret med artikler, som relatere sig til vores
interesseområde, eller hunden som sådan. Traditionen tro vil redaktøren sikkert igen udtale de berømte
ord, Intet stof, intet blad, men det overlader jeg trygt til ham at komme ind på.

Idealprofil og mentaltest.
På Nymindegabseminaret kom Lise Lotte Christensen ind på idealprofiler og mentaltest af hunde. Det
har fået os til at tænke lidt i de baner omkring vore schweisshunde. Er det mon muligt at lave en
idealprofil for en schweisshund, vel vidende at vi skal dække over en bred gruppe af hunde, med
forskellige karakteristika. Ligeså kunne det være interessant at udarbejde en form for mentaltest for en
schweisshund. Noget der har fået os til at tænke i de baner er blandt andet Jens Chr. Strædes
hetzmaskine, og betragtninger ved sommerarrangementet 2013, hvor vi havde besøg af en pendelsau.
Havde det været en rigtig situation, var der hunde, som ikke ville være sluppet levende fra mødet med
grisen. Det er nogle tanker vil vil arbejde videre med her i 2015.
Afdækning af de tre medlemsgruppers forventninger.
I strategi- og handlingsplanen har vi opstillet tre medlemskategorier:





Legitimerede schweisshundeførere
Sporinteresserede
Støttemedlemmer, som f. eks jagtforeninger og lignende.

Der skal gennemføres en kortlægning af de tre medlemsgruppers ønsker og behov ved hjælp af et
spørgeskema, som udfyldes ved tilmelding af nye medlemmer, og tilsvarende for betalende
medlemmer i forbindelse med fornyelse af medlemskabet. Udmeldende medlemmer skal kontaktes af
et bestyrelsesmedlem.
Vi havde et ønske om at få udarbejdet et spørgeskema for hver af de tre grupper efter
bukkejagten,men andre aktiviteter har desværre forsinket projektet. Vi håber at kunne komme videre i
løbet af 2015, men vi har et par andre spændende projekter, som vi også gerne vil have søsat her i
foråret. Hvad det går ud på, skal jeg komme ind på under eventuelt, hvor jeg vil fortælle lidt om de
tanker, vi har gjort os i forbindelse med jubilæumsåret.

Jeg vil slutte min beretning med at takke den øvrige bestyrelse for et fantastisk godt samarbejde, tak for
jeres indsats,og tak for jeres sparring, der jo i den sidste ende skal komme den forening til gode, som vi alle
sammen brænder for.

Lidt om fremtiden.
Jubilæum
I år har foreningen 25 års jubilæum, og det skal markeres på forskellig måde. Sidste år sagde jeg at det
første sommerarrangement blev afholdt i Dyrehaven nord for København. Det er ikke korrekt, det var i
Nørreskoven på Als. Vi har alligevel tænkt os at afholde et jubilæums-sommerarrangement i Dyrehaven og
på Amager hos kristian Graversen. Programmet kommer til at se nogenlunde ud som følger.
Vi mødes på Amager i løbet af lørdag formiddag, hvor vi spiser frokost sammen under en eller anden form.
Herefter kører vi i busser til Dyrehaven, hvor vi får en guided tur, og afslutningsvis spiser vi middag på
Restaurant Peder Lip i Dyrehaven. Efter middagen bliver vi kørt tilbage til Amager i busserne.
Hvis vi kan nå det, vil 2015 også være et godt tidspunkt at udgive Anskydningens ABC, og få sat den omtalte
oplysningskampagne i søen.

